MDT NIEUWS
MDT staat voor Maatschappelijke Diensttijd. Periodiek informeren
wij u over hoe in De Liemers jongeren in 80 uur hun eigen talenten
ontdekken en tegelijkertijd iets doen voor een ander.

Tr8-109 Moedige Meiden
Marleen Kruitwagen stelt jonge meiden
in staat om te werken aan hun zelfvertrouwen en laat ze anderen stimuleren
om hetzelfde te doen. In dit MDT-project
ligt de focus op persoonlijke groei en
ontwikkeling. Door middel van tips,
training en creatieve opdrachten creëer
je een goed gevoel in drie leuke en leerzame stappen.
In een wereld waarin sociale media niet
meer weg te denken is, kan je zelfvertrouwen soms danig op de proef
worden gesteld. Wanneer je jezelf steeds
met anderen vergelijkt of wanneer jouw
eigenwaarde lijdt onder het verlangen
om anders te willen zijn, kunnen sociale
media je ongelukkig maken. Zelfvertrouwen is echter van wezenlijk belang. Als je
je goed voelt over jezelf, wie je bent en
wat je kunt, stap je makkelijker met een
rechte rug de wereld in. Niet enkel in je
werk, maar ook in je persoonlijke leven
is zelfvertrouwen een groot goed. Door
de uitdagingen van deze tijd en het intensieve sociale mediagebruik,
ontbreekt het jongeren vaak aan zelfvertrouwen. Begeleidster Marleen Kruitwagen deelt haar ervaringen over dit
onderwerp: “Jongeren kunnen onzeker
zijn over uiterlijk, cijfers en of ze er wel
bij horen.” Marleen is optimistisch over
het ondersteunen van jongeren die het
lastig hebben. Terwijl sommigen aan
zelfvertrouwen geen gebrek hebben,
kunnen anderen wel een duwtje in de
rug gebruiken. Voor die meiden is
Marleen een project gestart om op een
luchtige manier zelfvertrouwen te
stimuleren. Het door haar opgezette
MDT-project ‘Moedige Meiden’ zal zich
dan ook richten op het ontwikkelen van
talenten, het opdoen van zelfkennis en

Wist u dat……

• voor de eerste fase zich inmiddels
bijna 500 jongeren uit de Liemers
zich bij HOPE XXL hebben aangemeld?
• dat Jong Geleerd is Jong Gedaan ook
MDT gaat aanbieden op Lyceum Elst
te Elst (Gld)?
• jongeren uit de tweede en derde
klassen van het Liemers en Candea
College zich voor deelname aan de
tweede fase, die start in februari
2021, rechtstreeks kunnen aanmelden op de aanmeldpagina
www.Hope-xxl.com/MDT?
• dat MDT-deelnemers een keuze
kunnen maken uit meer dan 50
verschillende Tr8-projecten, maar
ook zelf een project mogen bedenken? Zo kan iedereen een leuke en
nuttige MDT-tijd tegemoet zien!
• dat HOPE XXL een aanvullende subsidie verleend heeft gekregen om
nog een 360 leerlingen een MDTtraject aan te bieden, waarmee het
totale aantal op 1260 leerlingen
komt?

• Marleen Kruitwagen

• Moedige meiden werken creatief samen aan hun zelfvertrouwen
het delen van positieve aanmoediging.
“Haal zelfvertrouwen uit jezelf en niet uit
het oordeel van anderen.”, beklemtoont
Marleen.

schappen en dingen waar je gelukkig
van wordt. “Door je gedachten onder
woorden te brengen, geef je je gevoelens een plekje en inspireer je ook anderen.”, legt Marleen uit. In de tweede stap
Waarom uitsluitend meiden? Voor
gaan we deze woorden naar de praktijk
Marleen is het geen kwestie van voorvertalen in een eigengemaakt filmpje,
keur, maar gezien haar natuurlijke
kunstwerk of iets anders creatiefs waaraffiniteit met de doelgroep, is het een
mee je anderen inspireert. Ten slotte
logische keuze. “Meiden hebben eerder wordt in de derde stap met de opgedaeen voorkeur om gezamenlijk aan iets te ne kennis iets goeds gedaan voor een
werken. Ik sluit zeker niet uit dat we het ander. Op deze manier verspreiden zelfproject uit gaan breiden naar Moedige
vertrouwen en talentontwikkeling zich
Mensen waaraan ook jongens kunnen
ook buiten de grenzen van het MDT.
deelnemen.”
Marleen Kruitwagen
Drie stappen
“Vrouwen zijn toch vaak de verbinders
Is het een zielige meidenclub? Verre van! van de wereld”, zegt begeleidster
Marleen beschouwt Marleen Kruitwagen met een glimlach.
dit project als een
Als communicatieadviseur, jongerenuitwisseling van incoach en ervaringsdeskundige, kan
spiratie en creativiMarleen de jongeren voorzien van zowel
teit. Om deze reden levenservaring als theoretische onderkiest ze ook voor het bouwingen. Gezien haar studie gedragswerken met leuke
psychologie, weet Marleen maar al te
en concrete opgoed hoe sociale media ontwrichtend
drachten. In 3 stap- kan werken op jonge mensen.
pen wil Marleen
“Groeiende prestatiedruk, het alsmaar
samen met de deel- vergelijken van de buitenwereld met
nemers iets doen
jezelf, het allemaal goed willen doen, het
aan het gebrek aan is niet altijd eenvoudig om hier mee om
motivatie en de een- te gaan.” In het verleden heeft Marleen
zaamheid die jonge- een vergelijkbaar project georganiseerd
ren, zeker in deze
voor jonge meiden, getiteld De Heldinperiode van isolatie, nenreis. Hier kwam Marleen, op een
aangeven te voelen. inspirerende locatie, samen met de deelDe eerste stap benemers om ze op een creatieve en enertreft het samen
gieke manier te helpen bij hun identivolgen van een trai- teitsvorming. “Boven alles enthousiasning van 5 keer een meer ik natuurlijk ook graag! Op deze
uur. Daarin leer je
manier hoop ik tegendruk te kunnen
niet alleen elkaar,
bieden aan de eisen die meiden elkaar
maar ook jezelf been zichzelf vaak opleggen door het idee
ter kennen. Hier
dat alles om het uiterlijk en prestaties
wordt, onder ande- gaat.”
re, in vertrouwen
gesproken over
Via het MDT zijn deelnemers welkom om
omgaan met stress
onderdeel uit te maken van het
of tegenslag. De
‘Moedige Meiden’ project, “Ik geef geen
nadruk van de trailes!” lacht Marleen. “De betrokken
ning ligt op het ont- jongeren gaan het zélf doen en gaan ook
dekken van
zélf iets leuks doen voor een ander. Daar
kwaliteiten, eigenleren ze immers het meeste van!”
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